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| Field of flowers.  340x140cm, resin on canvas. 2019 
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Pristatau paveikslą „Gėlių pieva“. Judesio gestas, karštis, smalos virimas ir jos kvapas grąžina mane prie pačio kūrybos 
proceso ir jo reikšmės man. Mąstau apie save kaip gamtos kūrinį, moterį, kūrėją, savąją estetišką prigimtį. Gamtoje 
moralė neegzistuoja, taip kaip estetui etika tampa antraplanis dalykas. Dėl to man grožis yra vienu metu tiek pat įstabus 
kiek ir žiaurus.  Tapydama gėlių pievą mąsčiau apie dionistišką kūrybos prigimtį: vitališką, stichišką, joje esančią 
destrukciją, gimimą ir mirtį. Gėlių pieva yra kupina manipuliacijų, veidmainystės, teatro ir tuo pačiu grožio. Tai yra vieta, 
kurioje susitinka du priešingi poliai. Grožis yra skilęs ir daugiasluoksnis, ir jo gėrėjimasis man yra tamsus, melancholiškas 
ir grėsmingas. Kontempliuodama gražius vaizdus dažnai prisimenu „Mat grožis tėra šiurpo pradžia, kurią dar ištverti 
įstengiam …“(R.M.Rilkė) 
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I introduce a painting ‘Field of flowers’. Motion gesture, heat, the boiling of resin and  its smell brings me back to the 
process of creation itself and its meaning to me. I think about myself as a Nature’s creation, a woman, a creator, about my 
aesthetic nature. Morals does not exist in Nature, just as ethics becomes a secondary matter for an aesthete. Therefore 
beauty is both spectacular and cruel in my view. Painting the field of flowers I was considering the dionistic nature of 
creation: vital, elemental, the destruction it includes, birth and death. Field of flowers is full of manipulations, hipocricy, 
theatre and beauty at the same time. It is a place where two poles meet. Beauty is broken and multilayered and admiring 
it is dark, melancholic and formidable to me. Contemplating beautiful scenes I often remember „For beauty is nothing but 
the beginning of terror which we are barely able to endure ...“ (R.M.Rilke) 
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Grupinėse parodose dalyvauju nuo 2012 metų, dar nesu surengusi personalinės parodos 

/ EN 

Education:  
VDA, painting BA(2008-2013) 
VDA, tapyba MA (2018)


